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İstanbul Büyükşehir Belediyesi | İstanbul Planlama Ajansı Basım: Aralık 2022



02

İstanbul Barometresi - Aralık 2022  

İstanbul Barometresi Araştırması İstanbul halkının ev içi 
gündeminden duygudurum seviyelerine, ekonomik 
tercihlerinden iş memnuniyetlerine kadar birçok başlıkta 
İstanbul’un nabzını tutuyor. İstanbul Barometresi her ay aynı 
temada sorularla yapılan periyodik anket çalışmasıyla 
İstanbulluların gündemine dair düşüncelerini ve belediye 
hizmetlerine karşı farkındalığını ve tutumunu analiz ediyor.

İstanbul Barometresi Aralık 2022 Raporu, 7 - 23 Aralık 2022 
tarihleri arasında 607 İstanbul sakini ile telefon üzerinden 
görüşülerek hazırlandı. 
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Ev İçi Gündem

Aralık ayında evde en çok ekonomik sorunlar ve ailevi 
konular konuşuldu.
Katılımcılara Aralık ayında evde en çok ne konuşulduğu soruldu. Katılımcıların %69,4’ü ekonomik 
sorunların konuşulduğundan bahsetti. Geçen aya göre bakıldığında ekonomik sorunların 
konuşulma oranında artış görüldü. Ekonomik sorunları ailevi konular ve sağlık sorunları takip etti.
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%40,7 %20,6

İstanbul’un Aralık 2022 Gündemi

Aralık ayında İstanbul’un gündemi ekonomik sorunlar ve 
sığınmacılara yönelik tartışmalar oldu
Katılımcıların %40,7’si ekonomik sorunların, %20,6’sı sığınmacılara yönelik tartışmaların 
Aralık ayında İstanbul’un gündemi olduğunu belirtti. 

Ekonomik
Sorunlar

Sığınmacılılara
yönelik tartışmalar
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Türkiye’nin Aralık 2022 Gündemi

Aralık ayının gündemi, asgari ücret tartışmaları ve çocuk 
istismarı haberleri oldu.
Katılımcıların %35,4’ü asgari ücret tartışmalarının ve %27,9’u çocuk istismarı haberlerinin Aralık 
ayında Türkiye’nin gündemi olduğunu belirtti.
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Katılımcıların %63,3’ü Aralık ayında yeterli gıdaya 
ulaşamayacağından endişelendiğini belirtti.

%60,8’i

%68,6’sı
Katılımcıların %68,6’sı ay içerisinde maddi yetersizlikler
sebebiyle, istediği gıdaları alamadığını belirtti.

Geçen aya göre incelendiğinde bu oranda artış görüldü. 

Aynı zamanda katılımcıların %60,8’i Aralık ayında yeterli gıdaya 
ulaşamadığı için porsiyonlarını küçülttüğünü belirtti.

Aralık ayında İstanbulluların %54,5’i yakın dönemde 
Türkiye ekonomisinin kötüleşeceğini düşündüğünü 
belirtti.
Katılımcıların %54,5’i Türkiye ekonomisinin kötüleşeceğini belirtirken %26,1’i 
değişmeyeceğini, %19,4’ü iyileşeceğini belirtti. Geçen aya göre Türkiye’nin ekonomik 
durumunun kötüleşeceğini belirtenlerin oranında artış görüldü.

Türkiye’nin Ekonomik Durumu
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Aralık ayında katılımcıların %47’si  
geçinemediğini belirtti.

Birikim yapabildiğini belirten katılımcıların; %48,1’i altın, %22,2’si döviz aldığını belirtti. 
Geçen aya göre altın alanların oranında artış görüldü.

Aralık ayında katılımcıların %24,1’i bazı ödemeleri yapamadığını ve borca girdiğini,

%22,9’u aslında pek geçinemediğini, 

%38,6’sı kıt kanaat geçinebildiğini,

%14,4’ü ise geçinebildiğini ve kenara da para koyabildiğini belirtti. 
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Katılımcıların %73,2’si kripto paraları güvenli 
bulmadığını belirtti.

Katılımcıların %73,2’si kripto paraları güvenli bir yatırım aracı olarak görmediğini, %3’ü 
güvenli bulduğunu, %4’ü kısmen güvenli bulduğunu, %19,8’i ise fikrinin olmadığını belirtti. 
Geçen aya göre kripto parayı güvenli bir yatırım olarak görenlerin oranında düşüş görüldü.

Katılımcıların %41,7’si kredi kartı borcunun asgari tutarını 
ödeyebildiğini belirtti.
Kredi kartı kullananların %42,2’si aylık kredi kartı borcunun tamamını, %41,7’si ise borcun asgari 
tutarını ödeyebildiğini belirtti. %8,7’si asgari tutar ile borcun tamamı arasında bir miktarda, 
%0,9’u asgariden az miktarda ödeme yapabildiğini belirtirken, %6,4’ü ise kredi kartı borcunu 
hiç ödeyemediğini ifade etti. 
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Aralık ayında İstanbulluların %46,3’ü kendi ekonomik 
durumlarının kötüleşeceğini düşündüğünü belirtti.

Katılımcıların %46,3’ü kendi ekonomik durumunun kötüleşeceğini, %34,2’si durumunun 
değişmeyeceğini, %19,5’i ise durumunun iyileşeceğini düşündüğünü belirtti. Geçen aya göre 
ekonomik durumunun kötüleşeceğini belirtenlerin oranında artış görüldü.

İstanbullunun Ekonomik Durumu
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İstanbul'un
İyi Olma Hâli

İstanbulluların
stres seviyesi 7,3
mutluluk seviyesi 4,7
olarak ölçüldü.
Katılımcılara Aralık ayındaki duygu 
halleri soruldu ve 10 üzerinden 
değerlendirmeleri istendi. 
İstanbulluların ortalama stres ve 
kaygı seviyesi 7,3 olarak ölçüldü. 

Katılımcıların 10 üzerinden 
değerlendirmeleri istenen Aralık 
ayındaki yaşam memnuniyeti seviyesi 
4,6 olarak belirlenirken mutluluk 
seviyesi 4,7 olarak ölçüldü. Geçen aya 
göre bakıldığında katılımcıların 
mutluluk ve yaşam memnuniyeti 
puanında düşüş görüldü.



İstanbulluların %32,8’i Aralık ayında yüksek sesli 
tartışmaya girdiğini belirtti.
Aralık ayında katılımcıların %32,8’i yüksek sesli tartışmaya girdiğini belirtti. Tartıştığını belirten 
katılımcıların %43,5’i aile ortamında, %28,5’i iş ortamı tartışmaya girdiğini belirtti.
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İstanbul’un İlk Üç Sorunu
Sığınmacılar, Ekonomik sorunlar ve Trafik
Katılımcılara göre İstanbul’un ilk üç sorunu %60,9 ile sığınmacılar, %50,9 ile ekonomik sorunlar ve 
%42,3 ile trafik olarak belirlendi. Geçen aya göre incelendiğinde sığınmacıları ve trafiği sorun olarak 
belirten katılımcıların oranında artış görüldü.



Metodoloji:

Bu araştırma kapsamında Bilgisayar Destekli Telefon Anketi (CATI) yöntemi kullanılarak 
607 hane ile görüşülmüştür. Katılımcılar, eğitim, meslek ve gelir düzeyine bağlı olarak 8 
kategoriyi içeren sosyoekonomik statü (SES) düzeyinden üst (A+, A), üst-orta (B+, B), 
alt-orta (C+, C) ve alt (D ve E) statülerine göre belirlenmiştir. 

Yapılan araştırmanın İstanbul’u temsil etmesi amacıyla tesadüfi örnekleme 
yöntemlerinden tabakalı örnekleme kullanılmış olup; SES kriterine göre tabakalama 
yapılmıştır.

İstanbul Barometresi çalışmasına katılanların %7,4’ü E, %33,8’i D, %29,2’si C, %11,4’ü 
C+, %8,3’ü B, %2,8’i B+, %4,6’sı A, %2,5’i ise A+ sosyoekonomik statüdeki mahallede 
ikamet etmekte olan kişilerden oluşmuştur.

Çalışmaya katılanların %55,9’unu erkek, %44,1’ini kadın katılımcılar oluşturmuştur. 

Katılımcıların %34,1’ini 18-34 yaş aralığındaki, %28,8’ini 35-44 yaş aralığındaki, 
%26,9’unu 45-59 yaş aralığındaki kişiler, %10,2’sini ise 60 yaş ve üzeri kişiler 
oluşturmaktadır.

Araştırmaya katılanların %23,4’ü ilkokul ve altı, %10,9’u ortaokul, %29,5’i lise, %31,5’i 
yüksekokul ve fakülte, %4,3’ü yüksek lisans, %0,4’ü ise doktora eğitim seviyesine 
sahip olduğunu belirtmiştir. 

Katılımcıların %2,4’ü 2.500 TL ve altı, %16,2’si 2.501-5.000 TL arası, %23,7’si 5.001-7.500 
TL arası, %20,6’sı 7.501-10.000 TL, %21’i 10.001-15.000 TL, %8,5’i 15.001-20.000 TL, 
%7,6’sı 20.000 TL üzeri aylık hane gelirine sahip olduğunu belirtmiştir.
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